
 

 

تيابي به اهداف نقش فرايندهاي مديريت دانش در دس

 بيمه هايشرکت

 3اميري مهدي، 2غالمرضا اميري، 1خسرويابوالفضل 

 شناسیمطالعات دانش

 91تا  9ص ، 18 تابستان، 91شماره ، پنجمسال 

 91/40/18تاريخ دريافت: 

 40/41/18تاريخ پذيرش: 

 چكيده

ها سازمان یرقابت يتمز ترينمهم عنوانبهشود و از آن یمحسوب م ليدتو ترينمهم عنوانبهدانش ، اقتصاددر 

از  هدف :هدف دانند.ی میبه اهداف سازمان يابیستيزان دم را ی سازمانیاثربخششود. همچنين یم هنام برد

روش  :پژوهش روش مديريت دانش و فرايندهاي آن بر اثربخشی سازمانی است. ريتأثاين پژوهش تعيين 

 هان کهبيمه شهر اصف هايشرکتمديران تمام شعب پژوهش توصيفی به روش پيمايشی بوده و جامعه آماري 

آوري داده از دو پرسشنامه براي جمع. بودند، نفر انتخاب شدند 01گيري سرشماري با حجم نمونه صورتبه

ژوهش نشان داد : نتايج اين پهايافته ها از تحليل مسير استفاده شد.داده وتحليلتجزيهو براي  طيف ليكرتبا 

ه داري وجود دارد و همچنين نتايج نشان داد ککه بين مديريت دانش و اثربخشی سازمانی رابطه مثبت و معنی

 ريأثتی اثربخشی سازمانی مربوط به فرايندهاي مديريت دانش است. نتايج آماري پراکندگدرصد از  810/4

بر اساس  :گيرينتيجه نمود. دييتأکاربرد دانش را  به جرتمام ابعاد مديريت دانش بر اثربخشی سازمانی 

، هانفبيمه در شهر اص هايشرکتدر سطوح  مداردانشگيريم که طراحی ساختار هاي پژوهش نتيجه میيافته

 خواهد بود. مؤثرها در بهبود وضعيت اثربخشی اين شرکت

 انشمدیریت د، فرایندهای مدیریت دانش، بيمه هایشرکت، اثربخشي سازماني :كليديواژگان 
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 مقدمه

و  هيها به سرماسازمان درش يگر محركد، ه جديدو ورود به هزار یاز انقالب صنعتگذر  با

 صرعر دها جانبه سازمانهمهد رش ريمتغ ترينمهم، ددگرینم ی يدي محدودانسان يروين

ی جهاند اقتصا، محورشاند دبا ظهور اقتصا(. 1441، 9گاندهیاست )انش د، حاضر

 ،حد مبدل خواهد شدوا یهاند جاقتصا يکبه ، اطالعات يو به کمک فناور شدهكپارچهي

دانش  ،ين اقتصاددر ا کهيطوربه است. «دانش»، جديداقتصاد  ينايت در موفقکه کليد 

ها ازمانس یرقابت يتمز ترينمهم عنوانبهشود و از آن یمحسوب م ليدتو ترينمهم عنوانبه

 يهتنها سرما نازماي يک سهايهه سرمازمرو(. ا1441، 1و همكاران سيثارامن) شودیم هنام برد

 يوهدانش ش تيريمد. تاس هيدو سرماين از ا ترمهم شیانيه دبلكه سرما، يستدن يزيكیف ی ومال

ملكرد ع بودبه، يوربهره منظوربه يايوهش، يمنابع فكر يمتفكر در مورد سازمان و تسه يدجد

 ينا نيمب، سوم هو تحوالت دانش در هزار ييرروند تغ يقدق يابیو ارز ستا هاينهو کاهش هز

 ياج افزانيرو هايفناوري تدريجبهر آن داست که  ياجامعه، امروز ینعتصجهان  هکاست 

 .دنهدیم افزاانشد هايفناوريرا به  دخو

رست ي دانش را انجام کارهايريت دمد، در مطالعات خو( د1441) 3مالهوترااز طرفی 

نجش س يارهاياز مع يكی، ی داردبر اثربخش تأکيدکه  کارها دادنرست انجام داند تا دیم

 يابیستيزان دم یاثربخش يفتعر ينتربرجسته .است یاثربخش، یتحقق اهداف سازمان يزانم

ه است ک يیهاايندمتشكل از فر، سازمان يکدانش در  . مديريتاستی به اهداف سازمان

ی سيد مهدي الوانسازند )و کارکنان را برآورده  يانمشتر، سازمانکل دانش  يازهاين ندقادر

 يیکارا يشدر افزا ايمالحظهقابلسهم د ناتویدانش م (. مديريت9389، فرددانايیو حسن 

دانش  تيري مديريکارگحاصل از به عمنافيفا کند. ا وکارکسب هايفعاليت یو اثربخش

 سازي اين فرايند انجام دهند.هايی براي پيادهتالش هااست که اغلب سازمان دهث شعبا

                                                           
1. Gandhi, S. 
2. Seetharaman, A. & Sooria, H. & Saravanan, A. S. 
3. Malhotra, Y. 
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 بيمه در جامعه و ناکارآمدي هايشرکتبا توجه به ضريب نفوذ حداقلی ، پژوهش نيا در

به ، رها به اثربخشی بيشتشرکت نيادستيابی  منظوربه، ها در بازارهاي جهانیاين شرکت

 از فااهد تحققبيمه در  هايشرکت دانش تيريمدي ندهايفرااندازه  چه ات کهاينبررسی 

ه پرداخت، ئل آيندنا سازمان اثربخشی بهاند انستهو تو عمل کرده موفق سازمان شدهنييتع شيپ

ي رگيارکبه در رانمدي بهند توایمفرايند مديريت دانش  از بهتر دركآيا  نكهيا وشود می

موضوع  ،کمک کند. بنابراين ارزيابی رابطه مديريت دانش و اثربخشی سازمان هايندفرااين 

 . بر اين اساساست رانيمدبخصوص  و کارمندان سازمان بهوري مهمی در جهت بهبود بهره

 شود: مديريت دانش بر اثربخشی سازمانیتعريف می گونهاينفرضيه اصلی پژوهش حاضر 

مثبت و معناداري دارد. با توجه به ابعاد چهارگانه  ريتأثبيمه شهر اصفهان  هايشرکتدر 

 باشند:می تعريفقابلهاي فرعی ذيل فرضيه، مديريت دانش

بت و مث ريتأثبيمه شهر اصفهان  هايشرکتکسب دانش بر اثربخشی سازمانی در  -

 معناداري دارد.

مثبت و  ريتأثبيمه شهر اصفهان  هايشرکتدانش بر اثربخشی سازمانی در  کارگيريبه -

 معناداري دارد.

 معناداري دارد. مثبت و ريتأثبيمه شهر اصفهان  هايشرکتانتقال دانش بر اثربخشی سازمانی در  -

مثبت و  ريتأثبيمه شهر اصفهان  هايشرکتحفظ و ثبت دانش بر اثربخشی سازمانی در  -

 .معناداري دارد

عداد ضمنی دربرگيرنده ت صورتبهاثربخشی يک مفهوم کلی دارد و . اثربخشی سازمانی

ندگانه هاي چها است. هنگام تعيين اثربخشی سازمان حدود يا ميزانی که هدفزيادي از متغير

ارساييان علی پ) رنديگشوند و مورد قضاوت قرار میگيري میاند سنجيده يا اندازهشده نيتأم

(. در خصوص تعريف اثربخشی سازمان يک توافق عمومی وجود 9300، و سيد محمد اعرابی

از آن ارائه نشده است. اولين ديدگاه راجع به ، ندارد بنابراين تعريفی که مقبول همه باشد

 :کنداثربخشی را چنين تعريف میمطرح گرديد  9114طی دهه  الًاحتمااثربخشی که 

 خود موردنظرهاي به هدف اثربخشی سازمانی عبارت است از درجه يا ميزانی که سازمان
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 اثربخش( معتقد است که يک سازمان براي اينكه 9100(. دراکر )9118، 9دفت) ديآمی نائل

تر اثربخشی سازمانی رسيدن به ميانهعا طوربهباشد بايد کارهاي درست انجام دهد. 

است که با انتظارات سازمان سازگار هستند. همچنين موضوع اثربخشی سازمانی  بروندادهايی

فته به مبانی سازمان قرار گر مندانعالقهبسياري از تحليلگران و  موردتوجههاي اخير در سال

عواملی ، اين حد افزايش يابدداليلی که سبب شده توجه به موضوع اثربخشی تا  ازجملهاست. 

ه ک استها وري در سازمانبهره کنندهتيتقوهمچون حجم رقابت جهانی و توجه به عوامل 

. هرسی و بالنچارد اثربخشی را يک مفهوم (1441، 1رابينزاست )اثربخشی قسمتی از آن 

انی و شرايط هاي انسشامل عملكرد عينی نيست بلكه شامل هزينه تنهانهدانند که اي میپيچيده

خالصه اثربخشی نتيجه سوددهی عملكرد منابع انسانی و  طوربهنيز هست. پس  شناختیروان

 .(1449، 3هوي و ميسكل) استمدت مدت و درازميزان موفقيت در اهداف کوتاه

چندين مدل براي اين ، نظرانبگذارند. صاحعوامل زيادي در اثربخشی سازمانی اثر می

انی هاي سازمبر اثربخشی سازمان را ويژگی مؤثراند. استيرز عوامل منظور تعريف نموده

هاي محيطی )شامل شرايط اقتصادي و بازار ويژگی، (استاندازه ، آوريفن، )شامل ساختار

( و اقدامات ستاها ها و نگرشانگيزه، هامهارت، هاي کارکنان )شامل اهدافويژگی، (است

 داند. سه ديدگاه در مورد( میاستو رهبري  گيريتصميم، راهبرد، مديريتی )شامل پاداش

بخشی ترين سطح اثربخشی فردي است. اثرشناسايی و مشخص شده است. اساسی، اثربخشی

راد کند. افمی تأکيداي کارمندان يا اعضاي خاص يک سازمان فردي بر عملكرد وظيفه

کار  هاگروهکنند. کارمندان اغلب در کار می، شوندوقتی از ديگران جدا می ندرتبه

گروهی  خشیاثربکند. اين ديدگاه کنند و اين ديدگاه ديگري در زمينه اثربخشی ايجاد میمی

اثربخشی گروهی حاصل مشارکت تمام اعضا سازمان است. سومين ديدگاه اثربخشی ، است

ازمان س اثربخشیبنابراين ، تشكيل شده هاگروهها از افراد و سازمان ازآنجاکهسازمان است. 

سازمانی هميشه از مجموع اثربخشی فردي  اثربخشیشامل اثربخشی فردي و گروهی است. 

                                                           
1. Daft 
2. Rabinz 
3. Hevi & Miskel 
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 ها را در سطوحکه سازمان استافزايی و گروهی بيشتر است. اين امر به دليل اثرات هم

 (.9388، رنجبردهد )ان قرار میباالتري از عملكرد نسبت به مجموع عملكرد اجزايش

هاي سازمانی وجهی است و در بسياري از هويتدانش مفهوم چند. دانش و مديريت دانش

آن در  هايفعاليتجاي دارد و هدف از ، اسناد و اعضاي سازمان، سياست، فرهنگ ازجمله

داوم ت اطمينان از رشد و، توسعه دانش جديد از طريق يادگيري، سازمان کسب مداوم دانش

کارگيري دانش موجود در تمام به، ها در جهت حفظ دانش حياتی در تمام سطوحفعاليت

 .افزايی استها در جهت همچرخه

 ،افتهينظامترکيب سيالی از تجارب  عنوانبه( دانش را 1444) 9دانپورت و پروساك

ابی ارزي هاي متخصصان که چارچوبی برايها و بينشبصيرت، اطالعات مفهومی، هاارزش

کند تعريف کرده و بيان می، (9380، عدلیکند )و تلفيق تجارب جديد و اطالعات فراهم می

ترين کند. دانش يكی از حياتیاستنباط و استنتاج ذهنی است که فعاليت می درواقعدانش 

تواند هاي سازمانی است و تشخيص داده شده است که دانش سازمانی میمنابع براي رقابت

، انتقال اقتصاد راهمهينو همكاران(. اکنون ما در  1باشد )پن ترمهمسازمانی  يهايیاراداز کل 

از عصر مزيت رقابتی بر مبناي اطالعات به عصر مزيت رقابتی بر مبناي خلق دانش هستيم و 

هاي کند. در اين عصر دانش يک کاالي اساسی است و جريانجهان عصر دانش را تجربه می

، 3سوناسی و سِورياست )قرار گرفته  موردتوجهعامل در اقتصاد  ترينمهمعنوان دانش به

 هاي ناملموسبرداري از دارايیها براي بهرهتوانايی شرکت، (. با توجه به اين زمينه1443

سينمن و است )گذاري و مديريت دارايی فيزيكی بيشتر شده نسبت به توانايی سرمايه

ر را از ديگ هاآنهاي اساسی که سازمان قاد دارند دارايی(. بيشتر مديران اعت1440، 0کروگر

که جزئی از دانش  دارايی دانش يا سرمايه فكري کارمندانش است، سازدرقبا جدا می

(. 1441، 1فرکادل و گاوداميالساست ) فردمنحصربهسازمانی است و همچنين کمياب و 

تفكر در مورد مديريت دانش  دهیسازمانفرايند مديريت دانش راه و شيوه مفيدي را براي 
                                                           

1. Davenport & Prusak 
2. Pan et al 
3. Sunassee &  Sewry 
4. Snyman & Krueger 
5. Forcadell & Guadamillas 
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مديريت دانش را ، ( در مطالعات خود1441. از طرفی مالهوترا )کندیمدر سازمان فراهم 

بر اثربخشی دارد. يكی از معيارهاي سنجش ميزان  تأکيدداند که انجام کارهاي درست می

اقتضايی ، سيکنئوکال، اثربخشی است که در تمام مكاتب کالسيک، تحقق اهداف سازمانی

 ،مطرح بوده است. يكی از الگوهاي مطرح در مديريت دانش که در عين سادگی غيره و

تقال ان، اي شامل کسب دانشاست. گلد يک مدل چهار مرحله الگوي گلد، کامل نيز هست

(. 1449، 9گلد و همكاراناست )کارگيري دانش و ثبت و ضبط دانش ارائه داده به، دانش

بازخورد و آموزش ، در حوزه مديريت دانش براي يک سازمان زمينه آموزشاين چهار عامل 

فاده هاي سازمان استبراي اثربخشی و احياي قابليت طورمعمولبهکه  آوردیممجدد را فراهم 

 شوند.می

رفتار مربوط به ورود دانش به سيستم انسانی يا اجتماعی است که دامنه ، خلق دانش

فراخوانی و توسعه را در بر دارد. همچنين پيوندي نزديک با ، کسب، وسيعی نظير کشف

ه است که منجر ب هايیفعاليتتمام ، شود دارد. حفظ دانشرفتاري که نوآوري خوانده می

شود. حفظ شامل رفتار متنوعی مانند بقا و نگهداري دانش بعد از ورود به سيستم می

ي شامل رفتارها، کردن آن است. انتقال دانش روزبه، مربوط به اعتبار دانش هايفعاليت

تفسير و پااليش دانش است. در جريان انتقال دانش عوامل ، ترجمه، متنوعی مانند ارتباط

فاده از است، هاي ارائه است. کاربرد دانشروش هاآن ازجملهگذارند که می ريتأثگوناگونی 

 ها است.فعملكردها و نيل به هد، هاگيريدانش موجود براي تصميم

ستند ههاي مديريت دانش با اثربخشی سازمانی مرتبط فرايند، در ادبيات مديريتی

 (.1444، ساكپورداونپورت و)

 روش

ن رود. همچنيو به سمت کاربرد دانش پيش می استکاربردي ، هدف ازلحاظپژوهش حاضر 

 است که به توصيف یشيمايبه روش پ یفياز نوع توص، روش انجام ازلحاظاين پژوهش 

ي هايران تمام شعب شرکتپژوهش مدي جامعه آمارپردازد. میهاي جامعه آماري ويژگی

                                                           
1. Gold et al 
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سرشماري( ) يآماربرابر با کل جامعه  يارو نمونه آم بيمه در شهر اصفهان بودند

پرسشنامه به شعب بيمه ارسال شد که به دليل  01در نظر گرفته شد. تعداد  موردپژوهش

 944نرخ بازگشت پرسشنامه ، معه آماري و همكاري مديران شعب بيمهمحدود بودن جا

 درصد بود.

 ،حفظ، شامل چهار بعد خلق دانش يريتمد يهاپژوهش از پرسشنامه ينانجام ا يبرا

در  گويه و 94و  14با  يببه ترت( 9388)رنجبر  یسازمان یو اثربخش انتقال و کاربرد دانش

ند تن پرسشنامه توسط چ يیاده شد. روافاست، شده بود یطراح يكرتل يارتبه 1 ياسقالب مق

. شد دييتأ (9388)رنجبر  نامهپاياندر  یبهشت يددانشگاه شه يريتدانشكده مد اتيداز اس

 ياتادب یبررس ضمن، حاضر يقتحق يمارآجامعه  باپرسشنامه خوانی ي همبرا يزن پژوهشگر

ه آماري هاي جامعمطابقت پرسشنامه با ويژگی منظوربهتغييرات اصالحی ، وع پژوهشموض

در  يايی پرسشنامهپا يبراه گزارش شد لبر سطح معقوه الوع، پژوهشگراستفاده کرد. 

 ايآلف يقاز طر يگرپرسشنامه بار د يايیاز پا يناناطم منظوربه، (9388) رنجبر نامهپايان

دانش و  يريتمد يبرا 81/4خ کرونبا آلفايشاخص  کرد و يايیکرونباخ اقدام به محاسبه پا

ا رابطه ها و بررسی نتايج نيز ابتدبراي ارزيابی داده .برآورد شد یسازمان یاثربخش يبرا 88/4

دد نموده و سپس با محاسبه ضريب استاندارد و ع دييتأميان متغيرها را با ضريب همبستگی 

افزار مديريت دانش بر اثربخشی سازمانی را احصاء شد که از نرم ريتأث، داري بين متغيرهامعنی

 در اين راستا استفاده گرديد. 9اسالپی

 هایافته

سپس وضعيت ، ارائه گرديد موردبررسیدر اين بخش نخست مشخصات فردي جامعه 

 ازآنسپ، توصيف شد، موردبحث هايشرکتمديريت دانش و ميزان اثربخشی سازمانی در 

 قرار گرفت. موردبررسیاز تحليل آماري  آمدهدستهبنتايج 

درصد مرد  1/11ها زن و درصد آزمودنی 8/04دهد که نشان می آمدهدستبهنتايج 

درصد بين  0/09، سال 04تا  39درصد بين  0/09، سال34ها زير درصد آزمودنی 3/8. بودند

                                                           
1. PLS 
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 يخودداراز پاسخ به پرسش سن درصد  1/8سال و  84تا  19درصد  0/9، سال 14تا  09

يا  کارشناسی ارشد داراي مدرك درصد 9/89کارشناسی و درصد مدرك  1/38نمودند. 

 ارائه شده است. 9. نتايج مربوط به اين بخش در جدول دکتري بودند

 شوندگانمار جمعيت شناختي پرسشآ .1جدول 

 کل تحصيالت دامنه سنی جنسيت متغيرها

 زن مرد هاگويه
از کمتر 

 سال 34

تا  39

 سال 04

تا  09

 سال 14

 از يشترب

 سال 14

بدون 

 پاسخ
 کارشناسی

کارشناسی 

 ارشد و بيشتر
 

 01 00 18 1 9 34 34 8 19 19 فراوانی

 944 9/89 1/38 1/8 0/9 0/09 0/09 3/8 1/11 8/04 درصد

هر بيمه ش هايشرکتاز توصيف مديرت دانش و ابعادش در شعب  آمدهدستبههاي داده

و ميانگين ابعاد آن به ترتيب:  11/1اصفهان مبين آن است که ميانگين مديريت دانش برابر 

 84/1و براي انتقال دانش  00/1حفظ و ثبت دانش ، 94/3کاربرد دانش ، 11/3کسب دانش 

 93/3از ميزان اثربخشی سازمانی حاکی از ميانگين  آمدهدستبههاي . همچنين دادهاست

و  9تر از همگی در بازه بيش ذکرشدههاي متغير است. الزم به ذکر است که ميانگين براي اين

 هستند. مشاهدهقابل 1در اين بخش در جدول  آمدهدستبهگيرند. نتايج قرار می 1کمتر از 

 . آمار توصيفي مدیریت دانش و اثربخشي سازماني2جدول 

 هافرايند
کسب 

 دانش

 کارگيريبه

 دانش

ثبت و حفظ 

 دانش

انتقال 

 دانش

مديريت 

 دانش

اثربخشی 

 سازمانی

 93/3 11/1 84/1 00/1 94/3 11/3 ميانگين

 13/4 41/9 11/4 49/9 40/9 49/9 انحراف استاندارد

باشد که تمام متغيرها و  0/4از  تربزرگبايست در بخش آمار استنباطی پايايی مرکب می

باشد  1/4از  رتبزرگاستخراجی بايد  پراکندگی يانگينو مابعادشان از اين شرط برخوردارند 

متغير اثربخشی بقيه از اين شرط نيز برخوردارند و البته ميزان ميانگين پراکندگی  جزبهکه 

نزديكی اين مقدار به ميزان  به علتکه  است 00/4برابر  باًيتقراستخراجی براي متغير اثربخشی 

ه مقدار پايايی نمود و البت دييتأاين متغير را نيز توان ميانگين پراکندگی براي استاندارد می



9 

 ... به دستيابی در دانش مديريت فرايندهاي نقش 

 

ال
س

 
م،

نج
پ

 
ره

ما
ش

 
91، 

ان
ست

تاب
 

19
 

 بود که 0و  3 جدول در هاهياز گواستخراجی  از پراکندگی تربزرگمرکب در تمام ابعاد 

 .دهدیرا نشان م اين نتايج صحت روايی همگراي محتوي

 هاآزمون همگرایي برای متغير نتایج .3جدول 

 آلفاي کرونباخ مرکبپايايی  استخراجی ميانگين پراکندگی 

 811181/4 111081/4 018898/4 مديريت دانش

 880008/4 813988/4 088181/4 اثربخشی سازمانی

 نتایج آزمون همگرایي برای ابعاد مدیریت دانش .4جدول 

 آلفاي کرونباخ پايايی مرکب ميانگين پراکندگی استخراجی 

 880808/4 813341/4 119144/4 اثربخشی سازمانی

 881134/4 141048/4 818044/4 دانش کارگيريبه

 803189/4 018113/4 130491/4 انتقال دانش

 043911/4 893119/4 193130/4 کسب دانش

 841109/4 880189/4 181880/4 حفظ دانش

از آزمون  پردازيم. براي اين منظورپرسشنامه به بررسی رابطه ميان متغيرها می دييتأپس از 

همبستگی بين متغير مديرت دانش و ابعاد آن و اثربخشی سازمانی استفاده کرديم. نتايج 

ر اين کند. د دييتأباشد که رابطه مناسبی را بين متغيرها  0/4آزمون همبستگی بايد بيشتر از 

 هامؤلفهميزان همبستگی بين تمامی ، شودمشاهده می 8و  1ر جداول پژوهش همچنان که د

 .بيشتر از مقدار مذکور برآورد شد که نشان از رابطه مستقيم و مناسبی بين متغيرها دارد

 هانتایج آزمون همبستگي برای متغير .5جدول 

 مديريت دانش اثربخشی سازمانی 

  444444/9 اثربخشی سازمانی

 444444/9 008988/4 مديريت دانش

 نتایج آزمون همبستگي برای ابعاد مدیریت دانش .6جدول 

 کسب دانش انتقال دانش دانش کارگيريبه اثربخشی سازمانی 

    444444/9 اثربخشی سازمانی

   444444/9 091339/4 دانش کارگيريبه
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 کسب دانش انتقال دانش دانش کارگيريبه اثربخشی سازمانی 

  444444/9 801481/4 031400/4 انتقال دانش

 444444/9 108404/4 809441/4 004044/4 کسب دانش

 809910/4 810018/4 081980/4 081131/4 حفظ دانش

از  يکدامکتوان بيان کرد که شد ولی نمی دييتأدر آزمون همبستگی رابطه بين متغيرها 

سازمانی از  متغير مديريت دانش بر اثربخشی ريتأث دييتأبراي ، دارد ريتأثمتغيرها بر ديگري 

 کيو به عدد  تربزرگ ضريب استانداردهر چه نمودار ضريب استاندارد استفاده نموديم. 

ضريب . اگر دينما نييپنهان را تب ريمتغ تواندیمبهتر  شدهمشاهده ريمتغ یعني، باشد ترنزديک

. شودیم ظرنو از آن صرف شدهگرفتهدر نظر  فيباشد رابطه ضع 3/4 کمتر از استاندارد

در  مطلوب است. یلياشد خب 8/4از  شتريو اگر ب قبولقابل 8/4 و 3/4 نيب ضريب استاندارد

ين است همچنين ا مشاهدهقابلبخشی سازمانی مديريت دانش بر اثر ريتأثميزان  9نمودار 

قرار  موردسنجشانش را مديريت د خوبیبهگر اين است که ابعاد مديريت دانش نمودار بيان

شی مديريت دانش بر اثربخ هايمؤلفه ريتأثهم ضريب استاندارد براي  1داده است. در نمودار 

 .است مشاهدهقابلسازمانی 

 
 نمودار ضرایب استاندارد برای متغيرها .1نمودار 
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 نمودار ضرایب استاندارد برای ابعاد مدیریت دانش .2نمودار 

هاي تحقيق نياز به فرضيه دييتأها کافی نيستند. براي فرضيه دييتأنمودارهاي مذکور براي 

 در. است مشاهدهقابلاين مهم  0و  3که در نمودارهاي شماره  استداري عدد معنی دييتأ

باشد تا رابطه  18/9از مقدار  شتريب معناداريدر حالت  ريمس بيضر ديبا زين معناداريحالت 

ه هم يبرا معناداري عددکه  کهدرصورتیباشد.  معنادار موردنظر ريهر سؤال و متغ نيب

 معنادار موردنظر ريو متغ سؤاالت نيلذا رابطه ب آيد به دست 18/9از مقدار  شتريسؤاالت ب

 هستند. موردنظر ريمتغ يبرا یکننده مناسبنييسؤاالت تب نيو بنابرا بوده

دانش  رگيريکابه مؤلفه جزبهمديريت دانش و ابعادش  ريتأث دييتأداري براي مقدار عدد معنی

رضيه ف جزبهتمام فرضيات تحقيق  ذکرشدهاست. با توجه به جداول و نمودارهاي  دييتأمورد 

 .گيرندقرار می دييتأمورد  استکاربرد دانش بر اثربخشی سازمانی  ريتأثفرعی دوم که بيانگر 
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 تغيرهاداری برای منمودار عدد معني. 3نمودار 

 
 داری برای ابعاد مدیریت دانشنمودار اعداد معني .4نمودار 

 گيرييجهنتبحث و 

ها مديريت دانش و ابعاد آن در اين شرکت، بيمه اصفهان هايشرکتاز ديد مديران شعب 

ح مديريت دانش داراي ميانگين حدود سط کهطوريبه، از وضعيت مطلوبی برخوردار نيستند

 دانش اندکی بيشتر از حد متوسط و ابعاد انتقال و حفظ کارگيريبهمتوسط و ابعاد کسب و 
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هاي رنجبر راستا با پژوهشکه اين نتايج هم، دانش داراي ميانگينی کمتر از حد متوسط بودند

ه ب ازپيشبيشانگر لزوم توجه ( قرار دارد. اين مسئله بي9381( و کرمانی القريشی )9388)

بيمه است. ميانگين اثربخشی سازمانی در نگاه مديران  هايشرکتاحوال دانش سازمانی در 

( 9311همكاران )و  رئيسیهاي سو با پژوهشکه هم، ها بيشتر از حد متوسط استاين شرکت

اقناع  ورمنظبهبيمه و  هايشرکت. البته با توجه به وضعيت رقابت در است( 9388و رنجبر )

ربخشی ها اهميت بيشتري براي اثاي بايد شرکتبيشتر مشتريان در استفاده از خدمات بيمه

، هاي افزايش اثربخشی( يكی از راه1499سازمانی قائل شوند. در تحقيقات ميلس و اسميت )

هاي سازمان و همچنين ساختاري مدار و تسلط جامع مديريت دانش بر فعاليترويكرد دانش

هم تا شرايط براي کسب و انتقال بيشتر دانش فرا سازمانی است مراتبسلسلهتر بجاي هموار

 .باشد

هاي پژوهش نشان داد بين تمام ابعاد مديريت دانش و اثربخشی سازمانی رابطه يافته

ر اين د ذکرشدههاي پيشين که اين مطلب با اغلب پژوهش، مستقيم و معناداري وجود دارد

 810/4هاي پژوهش نشان داد ابعاد مديريت دانش راستا است. همچنين يافتهپژوهش هم

 کند.درصد از اثربخشی سازمانی را تبيين می

ت دانش بر مديري ريتأثها فرضيه اصلی پژوهش مبنی بر در اين پژوهش با توجه به يافته

حفظ ، ايند کسبسه فر ريتأث، نيز قرار گرفت. در فرضيات فرعی دييتأاثربخشی سازمانی مورد 

هاي با يافته سوها همقرار گرفت که اين يافته دييتأو انتقال دانش بر اثربخشی سازمانی مورد 

همكاران ( و ژنگ و 9311و همكاران ) رئيسی، (9310همكاران )همچون فيض و  پژوهشگرانی

 دانش بر اثربخشی سازمانی در فرضيه دوم اين پژوهش کارگيريبهفرايند  ريتأث. است( 1494)

نگرديد و با توجه به جدول ضرايب استاندارد کاربرد دانش کمترين سهم را نسبت به سه  دييتأ

و  ئيسیربر اثربخشی سازمانی داشت و اين مطلب با نتايج تحقيقات  ريتأثديگر در  مؤلفه

 به خاطرتواند که اين مسئله می رد( همخوانی ندا1441تساي )( و چين9311همكاران )

 د.هاي سازمانی باشگيريبيمه به کاربرد دانش در تصميم هايشرکتمديران  توجهیکم

که  بايست کسانیبيمه به اثربخشی سازمانی می هايشرکت مؤثربراي دستيابی 

ر صکنند اشراف کامل بر اهداف و عناسازي میراهبردهاي مديريت دانش را طراحی و پياده
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 هايفهمؤلهاي دسترسی به مشیهمچنين لزوم تدوين خط، اثربخشی سازمان داشته باشند

شود. ها حس میدستيابی بيشتر به اثربخشی در اين شرکت منظوربهمديريت دانش 

همچنين  هايی نظير تحقيق و توسعه وبيمه بايستی با خلق دانش از طريق فعاليت هايشرکت

ات براي انتشار بيشتر دانش در سازمان و اهتمام مديران در فناوري اطالع کارگيريبه

 دانش به اثربخشی بيشتر شرکتشان کمک کنند. کارگيريبه

 منابع

ترجمه علی پارساييان و سيد محمد  .و طراحی سازمان يتئور (.9111. )آل، ريچارد، دفت

 .هاي فرهنگیدفتر پژوهش .تهران (.9300) .جلد اول .اعرابی

ترجمه سيد مهدي الوانی  .کاربردها، طراحی، سازمان ساختار يتئور (.911ستيفن. )ا، رابينز

 .ارفص تهران. .(9389). فرددانايیو حسن 

(. برازش معادله رگرسيونی 9311مهدي. )، پورعماد و طالب، حسينی، مجتبی، رئيسی

 تمديريورزشی منتخب کشور.  هايسازمانبخشی سازمانی در مديريت دانش و اثر
 .81-00، (0)1، ورزشی

بررسی و توضيح مديريت دانش و ارتباط آن با اثربخشی سازمانی (. 9388وحيد. )، رنجبر

هيد دانشگاه ش، کارشناسی ارشد نامهپايان. مديريت اتاق بازرگانی ايران اندازچشم

 .تهران، بهشتی

 .فراشناختی انديشه. تهران .دانش يفراسومديريت دانش حرکت به (. 9389ريبا. )ف، عدلی

 سازمانیفرهنگ(. طراحی مدل تعاملی 9310سميه. )، صفويه و زنگيان، زادهاکبر، داود، فيض

ي مديريت گربخشی سازمانی با ميانجیآن بر اثر ريتأثو رفتار شهروندي سازمانی و 

 .88-00، (9)93، سازمانیفرهنگمديريت دانش. 

. ايجاد ابعاد مديريت دانش در صنايع سنجیامكان(. 9381رضا. )محمد، کرمانی القريشی

 اصفهان.، دانشگاه خراسگان، کارشناسی ارشد نامهپايان

 همرجت. لمو ع قيقحت ،يورئ: تیوزشآم ترييدم(. 9181) .ج، ينسلس، و ميسكل وين، هوي

 .اروميهانشگاه . داروميه (.9384) .زادهاسبدعيس دمحرميم
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